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مباريات اليوم

برشلونة يضع
قدم ًا على منصة

املباراة

القناة

التوقيت

املعلق

الدوري اال�سباين

التتويج بثنائية

اشبيلية – فايكانو

8:30

Hd1

محمد الكواليني

سوسيداد – فيالاير

8:30

Hd2

جواد يبده

خيتافي – لاير مدريد

10:30

Hd2

حفيظ دراجي

كا�س ايطاليا

في أالفيس

اتاالنتا – فيورنتينا

9:45

Hd4

احمد فؤاد

ألينيا :سواريز نجم حقيقي
وأفضل مهاجم

• فرحة العبي بر�شلونة بالفوز

اق�ترب ن��ادي بر�شلونة من ح�صد
لقب الدوري الإ�سباين ،بانت�صاره
الثمني بهدفني دون رد ،على
ديبورتيفو �أالف��ي�����س ،يف �إط��ار
اجلولة الـ  34من عمر الليغا.
و�سجل هديف بر�شلونة ،كارلي�س
�ألينيا يف الدقيقة  ،54ولوي�س
�سواريز من ركلة جزاء يف الدقيقة
.60
وب��ه��ذا االنت�صار ،ارت��ف��ع ر�صيد
بر�شلونة �إلى  80نقطة يف �صدارة
ترتيب الليغا ،بينما جتمد ر�صيد
�أالفي�س عند  46نقطة يف املركز
الثامن.
وح��ال خ�رس الو�صيف �أتلتيكو
مدريد �صاحب الـ  68نقطة� ،ضد
فالن�سيا ،يف املباراة التي اقيمت
يف وق��ت مت�أخر م��ن م�ساء ام�س
�سيتوج بر�شلونة بلقب الليغا
ر�سمي ًا.
واعتمد �إرن�ستو فالفريدي املدير
الفني لرب�شلونة ،على طريقة
« ،»3-3-4بوجود تري �شتيغن يف
حرا�سة املرمى� ،أمامه الرباعي

���س��ي��م��ي��دو وب��ي��ك��ي��ه و�أوم��ت��ي��ت��ي
و�سريجي روبريتو ،ويف الو�سط
�ألينيا وبو�سكيت�س وفيدال ،وثالثي
هجومي كوتينيو وعثمان دميبلي
و�سواريز.
ع��ل��ى اجل���ان���ب الآخ�����ر ،اعتمد
�أبيالردو فرينانديز املدير الفني
لديبورتيفو �أالفي�س على طريقة
« »1-4-5ب��وج��ود بات�شيكو يف
حرا�سة املرمى� ،أمامه اخلما�سي
ف��ي��ج��اراي وفيكتور ورودري��غ��و
ونافارو ودوارت���ي ،ويف الو�سط
روالن وواكا�سو وبينا وجوين،
ومهاجم وحيد بورخا با�ستون.
�أول ت��ه��دي��د يف امل���ب���اراة كان
ل��ل�����ض��ي��وف ،ب��ان��ط�لاق��ة لوي�س
�سواريز ،حيث �سدد كرة ت�صدى لها
حار�س �أالفي�س بات�شيكو ،لرتتد
�أم��ام كوتينيو ال��ذي �سدد �أي�ض ًا،
لكن ت�سديدته ا�صطدمت بالدفاع يف
الدقيقة اخلام�سة.
�رسيعا م��ن �أً�صحاب
ج��اء ال��رد
ً
الأر�ض ،حيث ح�صل فيجاري العب
ديبورتيفو �أالفي�س على ركلة حرة

مبا�رشة على حدود منطقة اجلزاء
يف الدقيقة  ،16لكن احلار�س تري
�شتيغن �أم�سك بها ب�سهولة.
وا���س��ت��م��رت حم���اوالت بر�شلونة
لت�سجيل ال��ه��دف الأول ،حيث
ا�ستقبل �سريجي روبريتو ،كرة على
الطرف الأي�رس ،و�سددها قوية،
لكنها مرت �أعلى مرمى �أالفي�س يف
الدقيقة .24
ووا�صل بات�شيكو حار�س ديبورتيفو
�أالفي�س ،ت�ألقه وت�صدى لت�سديدة
لوي�س �سواريز يف الدقيقة .28
ورغم ال�سيطرة التامة لرب�شلونة
ع��ل��ى ال����ك����رة ،وال���ت���ي بلغت
 82باملئة يف ال�شوط الأول ،مل
ينجح البلوجرانا يف ترجمة هذه
ال�سيطرة �إلى فاعلية على مرمى
�أالفي�س ،يف ظل املنظومة الدفاعية
املميزة لأ�صحاب الأر�ض
ومع بداية ال�شوط الثاين ،دخل
العبو �أالفي�س برغبة وثقة كبرية،
وجنحوا يف الو�صول �إلى مرمى تري
�شتيغن �أكرث من مرة.
وقرر فالفريدي القيام بتغيري داخل

امللعب ،بجلب نيل�سون �سيميدو
كظهري �أي����سر ،واجت���ه �سريجي
روبريتو �إلى مركز الظهري الأمين
من �أجل اال�ستفادة من روبريتو على
امل�ستوى الهجومي ب�شكل �أف�ضل.
وبالفعل جنح بر�شلونة يف ت�سجيل
الهدف الأول يف الدقيقة  ،54حيث
قام �سريجي روبريتو ب�أداء فردي
مم��ي��ز ،وم���رر لزميله كارلي�س
�ألينيا ،متريرة بينية ا�ستغلها
الالعب ال�شاب ،و�سدد يف �شباك
بات�شيكو.
واحت�سب حكم امل���ب���اراة ،بعد
ال��ل��ج��وء �إل����ى ت��ق��ن��ي��ة ال��ف��ار،
ركلة ج��زاء لرب�شلونة ،نفذها
الأوروغ���واي���اين لوي�س �سواريز
لي�ضاعف
بنجاح ،يف الدقيقة ُ ،60
النتيجة للبلوغرانا.
ودف��ع فالفريدي بليونيل مي�سي
اً
بدل من عثمان دميبلي من تن�شيط
اخل���ط ال��ه��ج��وم��ي ،وا�ستغالل
الفر�ص وال�سيطرة من �أجل قتل
املباراة ،والذي من �أول مل�سة له
يف املباراة ،راوغ دفاع �أالفي�س

ديمبلي  :ننتظر
االحتفال
في الكامب نو
السبت المقبل

اع�ت�رف ع��ث��م��ان دمي��ب��ل��ي جن��م و�سط
بر�شلونة الإ�سباين ،ب�أهمية الفوز
الذي حققه الفريق الكتالوين خارج
ريا
�أر�ضه �أمام ديبورتيفو �أالفي�س ،م�ش ً
�إلى �أن البار�شا بات على بعد خطوة
وحيدة من ح�سم لقب الليغا.
وق��ال يف ت�رصيحات عقب املباراة،
نقلتها �صحيفة موندو ديبورتيفو «نحن
�سعداء ج ًدا بهذا الفوز وما حققناه طوال
املو�سم احل��ايل».و�أ���ض��اف« :نتمنى �أن
نحتفل م��ع جماهرينا على ملعبنا
يف م��ب��اراة ال�سبت املقبل �أم��ام
ليفانتي».
وت��اب��ع« :كنا نعلم �أن اخل�صم
�سيلج�أ �إلى التكتل الدفاعي من
ريا،
بداية املباراة ،حاولنا كث ً
لكني كنت على ثقة من �أننا �سن�صل
لل�شباك».
وعن مواجهة �أتلتيكو وفالن�سيا  ،و�إمكانية
ح�سم اللقب� ،أو�ضح« :نحن يف االنتظار،
لكننا نرغب يف الفوز على �أر�ضنا واالحتفال
على ملعبنا ،بر�شلونة ي�صنع �إجنازات
مميزة يف ال�سنوات الأخرية».
واق�ترب ن��ادي بر�شلونة من ح�صد لقب
ال���دوري الإ���س��ب��اين ،بانت�صاره الثمني
بهدفني دون رد ،على ديبورتيفو �أالفي�س.
وارتفع ر�صيد بر�شلونة �إلى  80نقطة يف
�صدارة ترتيب الليغا ،بينما جتمد ر�صيد
�أالفي�س عند  46نقطة يف املركز الثامن.

• عثمان دميبلي

ثالث مباريات في الليغا اليوم

إيسكو يغلق باب الرحيل عن الملكي
تراجع الإ�سباين فران�شي�سكو �إي�سكو ،العب
ري��ال م��دري��د ،عن موقفه ب�ش�أن مغادرة
النادي امللكي ،يف فرتة االنتقاالت ال�صيفية
املقبلة.
ووف��� ًق���ا ل��ل�برن��ام��ج الإ���س��ب��اين ال�شهري
«ال�شريينجيتو» ،ف��إن �إي�سكو ق�ضى على
�أح�لام يوفنتو�س ب�ضمه خالل املريكاتو
ال�صيفي .وك��ان يوفنتو�س يفكر يف �ضم
بديل لل�رصبي بيانيت�ش ،والذي يعترب �أحد
�أهداف ريال مدريد ،لتدعيم خطه الهجومي
ا�ستعدادا للمو�سم اجلديد.

وا�ستقرت �إدارة ال�سيدة العجوز م�سبقًا على
�أن يكون �إي�سكو هو البديل� ،إال �أن مت�سك
الأخ�ير باال�ستمرار يف اللعب حتت قيادة
زيدان بدد �أحالم النادي الإيطايل.
وكان �إي�سكو قري ًبا من الرحيل عن مدريد
بنهاية املو�سم اجلاري ،لكن ذلك قبل قدوم
زيدان على ر�أ�س الإدارة الفنية للريال� ،إذ
كان الإ�سباين بعي ًدا عن امل�شاركة حتت
قيادة الثنائي لوبيتيجي و�سوالري ،على
الرتتيب.
و�أكد التقرير �أن بقاء �إي�سكو لي�س ريا�ضي ًا

فقط ،و�إمنا اجتماع ًيا �أي�ضاً ،حيث ينتظر
مولود ًا جديد ًا من �صديقته �سارة �ساالمو،
كما �أنه ي�شعر باال�ستقرار يف مدريد.
وعلى جانب �آخر يلعب ريال مدريد اليوم
�أم���ام خيتايف �ضمن مناف�سات ال��دوري
اال�سباين يف مباراة �سيحاول الريال �أن
ينتزع فيها ثالث نقاط من اجل رفع الروح
املعنوية وحماولة انهاء املو�سم ب�شكل
جيد فيما �سيلعب اي�ضا اليوم ا�شبيلية
اجلريح �أمام رايو فايكانو كما �سيلعب ريال
�سو�سيداد مع فياريال.

و�سدد كرة ،لكن العار�ضة حرمته
م��ن ت�سجيل ال��ه��دف الثالث يف
الدقيقة .68
ووا�����ص����ل ف���ال���ف�ي�ردي �إج�����راء
التعديالت ،حيث �أخرج نيل�سون
�سيميدو ودفع بجوردي �ألبا لدعم
مي�سي ب�شكل �أق���وى يف اجلبهة
الي�رسى� ،سواء بالتمريرات �أو
الكرات العر�ضية.
وا�ستغل ج��وين مهاجم �أالفي�س،
خط�أ جريارد بيكيه مدافع بر�شلونة
يف مترير الكرة ،وانطلق و�سدد
ك��رة قوية ،لكنها م��رت بجانب
القائم الأمين للحار�س تري �شتيجن
يف الدقيقة .75
وح��اول �أب��ي�لاردو تعديل طريقة
لعبه م��ن �أج���ل تقلي�ص الفارق
والعودة �إلى « ،»3-3-4و�أ�رشك
باتريك توما�سي وجون جويديتي
اً
بدل من رودريغو وجوين لتن�شيط
خط الهجوم ،وم�ساندة با�ستون
للت�سجيل ،لكن دون �أي جديد،
حيث ا�ستمرت �سيطرة البار�شا حتى
�صافرة نهاية اللقاء.

• �إي�سكو

�أك���د ك��ارل��ي�����س �أل��ي��ن��ي��ا العب
بر�شلونة� ،أن��ه يتمنى �أن يتم
ح�سم لقب الليغا ال�سبت املقبل
���ض��د ليفانتي ،م��ع جماهري
البلوجرانا يف ملعب «كامب
نو» ،عقب االنت�صار م�ساء اول
ام�س الثالثاء على ديبورتيفو
�أالفي�س .0-2
ورفع بر�شلونة ر�صيده �إلى 80
نقطة يف �صدارة ترتيب الليغا،
وحال خ�سارة الو�صيف �أتلتيكو
مدريد �صاحب الـ 68نقطة �ضد
فالن�سيا� ،سيتوج البار�سا
ر���س��م � ًي��ا ب��ال��ل��ق��ب ،و�إن فاز
الروخي بالنكو�س� ،سيحتاج
رفاق مي�سي للفوز على ليفانتي
ال�سبت املقبل.
وق��ال �ألينيا ،يف ت�رصيحات
ن��ق��ل��ت��ه��ا ���ص��ح��ي��ف��ة «م���ارك���ا»
الإ�سبانية« :لقد بد�أنا املباراة
ب�شكل ج��ي��د ،وح�صلنا على
فر�صتني يف ال�شوط الأول ،لكننا

مل ن�سجل� .سريجي روبريتو
منحني متريرة رائعة و�سواريز
ت��رك الكرة ب�شكل مميز ،فهو
جنم و�أف�ضل مهاجم .ت�سجيلي
للهدف توج ما قدمته ليح�صد
الفريق النقاط الثالث».
و�أ���ض��اف« :ف��ال��ف�يردي �أخربنا
يف ال�شوط الثاين �أن ن�ستغل
امل�ساحات ب�شكل �أك�بر ،فقد
كانت م��ب��اراة مهمة للغاية،
وتوغلنا �أكرث يف ال�شوط الثاين،
أداء جي ًدا».
وقدمنا � ً
واختتم« :الآن ننتظر مباراة
�أتلتيكو مدريد �ضد فالن�سيا،
و�إذا مل ن��ت��وج� ،سننتظر �إلى
مباراة ال�سبت بني جماهرينا
فنحن ن�ستحق ه��ذا اللقب،
وكنا الأف�ضل ،و�أود �أن نتوج به
ال�سبت �ضد ليفانتي ،واالحتفال
مع اجلماهري ،على الرغم من
�أن التتويج يف اي وقت �سيكون
مو�ضع ترحيب».

• �ألينيا مع �سواريز

إنييستا ينتزع القيادة
من بودولسكي

منح نادي كوبي في�سل،
�أندري�س �إنيي�ستا،
�شارة القيادة بعد
�أ�سبوع من تخلي
زميله الأمل��اين
ل�����وك�����ا������س
ب��ودول�����س��ك��ي
عنها.
و�أع��ل��ن النادي
على «تويرت» � َّأن
الأ�سطورة الإ�سباين،
الذي ان�ضم �إلى كوبي قبل �أقل
من ع��ام� ،سريتدي �شارة القيادة
و�سيعاونه الثنائي الياباين دايجو
ني�شي ،وهوتارو ياماغوت�شي.
وي�أمل �إنيي�ستا ،يف �إع��ادة كوبي،
�إل��ى الطريق ال�صحيح بعد بداية
م�ضطربة للمو�سم.
ورغ��م وج��ود جن��وم عامليني مثل
�إنيي�ستا ،وبودول�سكي ،وديفيد فيا

يف �صفوفه يحتل كوبي املركز 11
ناديا يف الدوري بعد �أن خ�رس
بني ً 18
 3من �آخر  4مباريات.
ويف الأ�سبوع املا�ضي ،غادر املدرب
خوان مانويل ليلو ،النادي ،وعاد
تاكايوكي يو�شيدا لفرتة ثانية يف
كوبي.
وبعد رحيل ليلو تنحى بودول�سكي،
عن قيادة الفريق و�أملح عرب و�سائل
التوا�صل على االنرتنت �إلى وجود
م�شاكل يف النادي.
وقال« :توقفوا عن توقع الوالء من
�أ�شخا�ص ال ي�ستطيعون التعبري
بحرية و�صدق عن ارائهم».
ومل يت�ضح بعد �إذا كان يو�شيدا �سيبقى
حتى نهاية املو�سم حيث تكهنت
و�سائل �إعالم يابانية باحتمال تويل
الربتغايل �أن��دري��ه فيال�س-بوا�ش
مدرب ت�شيل�سي ال�سابق امل�س�ؤولية
يف كوبي.

